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Fortsatt stark utveckling på försäkringsmarknaden




Fortsatt stark organisk tillväxt
Satsningar på nya diagnosområden
Utökad kapacitet i befintliga lokaler möjliggör fortsatt expansion

Händelser efter balansdagens utgång


Trygg-Hansa och GHP samarbetar kring vårdplanering

Första kvartalet 2017







Försäljningsintäkterna ökade till 260,8 MSEK (231,5)
Organiska tillväxten uppgick till 11,0 procent (5,9)
EBITDA uppgick till 18,2 MSEK (18,1)
EBITDA-marginalen uppgick till 7,0 procent (7,8)
Resultat efter skatt (EAT) uppgick till 8,2 MSEK (9,4)
Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,12)

Försäljningsintäkter, rullande 12 månader
MSEK

EBITDA, rullande 12 månader
MSEK
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 Drivet av en hög efterfrågan och vår attraktivitet som arbetsgivare har vi haft en
fortsatt stark organisk tillväxt på hela 11 procent under första kvartalet 2017.
VD Daniel Öhman

VD-ord
Drivet av en hög efterfrågan och vår attraktivitet som arbetsgivare har vi
haft en fortsatt stark organisk tillväxt på hela 11 procent under första
kvartalet 2017. Som förväntat har den positiva resultatutvecklingen
temporärt stagnerat, framförallt beroende på att vi är i den inledande
operationella fasen i Förenade Arabemiraten. Vårt resultat från den delen
av verksamheten är nu beroende på hur bra sjukhusen presterar på ett
antal nyckeltal och det tar naturligtvis lite tid att få mätningar och en positiv
utveckling på plats. Vi förväntar oss att göra betydande framsteg under
året.
Under kvartalet har GHP tagit flera viktiga utvecklingssteg. Det är som sagt
första fulla kvartalet vi är operativa i SKMCA i Förenade Arabemiraten, vi
har startat en ny neurologisk verksamhet i Göteborg och startat ett nytt
samarbete med Trygg Hansa. Vidare har vi anställt en ny VD till Ortho
Center Stockholm, etablerat ett nytt behandlingserbjudande för överviktiga
på Kirurgkliniken och expanderat vår infrastruktur i Lund.
Samarbetet med Trygg Hansa är ett viktigt steg framåt för vårt koncept Vårdsamverkan. Inom detta samarbete
är vi ansvariga för att säkerställa att alla Trygg Hansas kunder får en så hög kvalitativ vård som möjligt genom
effektiva vårdkedjor. Detta innebär att vi kan fortsätta utveckla våra koncept med att skapa samhällsnytta och på
det sättet vara den bästa leverantören till våra kunder.
På Arytmicenter ser vi en minskning på intäktssidan då Karolinska har beslutat sig för att erbjuda behandlingar
för patienter från andra landsting, detta trots att det redan är ett underbehandlat diagnosområde i Stockholm.
Emellertid är behovet stort i Sverige så vi räknar med att komma upp i en normal verksamhet inom kort.
I Köpenhamn växer vi snabbt vilket har bidragit med en positiv utveckling de senaste kvartalen. I Århus har vi
däremot fortsatta utmaningar med alldeles för låg efterfrågan för att kunna upprätthålla en effektiv verksamhet.
Där behöver vi bredda erbjudandet till våra kunder med ytterligare specialiteter för att på detta sätt komma upp i
en nivå där verksamheten kan planeras och bedrivas på ett effektivt sätt.
I Skåne har vi en mycket positiv utveckling med stor efterfrågan både från försäkringsbolag och landsting. Vi
har därför utökat infrastrukturen med större kapacitet för mottagning, behandlingar och operation.
Det kommande kvartalet kommer vi att ha ett stort fokus på att starta upp vår nya vårdplaneringstjänst som
skall börja ta emot patienter den 7 juli. Vi arbetar också med att utveckla vårt hälsofrämjande erbjudande som
är en del av samarbetet med Trygg Hansa.
Vidare är det fortsatt fullt fokus på att vidareutveckla vår verksamhet i UAE.

Daniel Öhman
VD
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Försäljningsintäkter och resultat - koncernen
Försäljningstillväxten uppgår för det första kvartalet till 13 procent (6), varav organisk tillväxt 11 procent (6). I
linje med förra kvartalet visar många kliniker god tillväxt under perioden. Vår verksamhet i UAE bidrar fortsatt
till tillväxtökningen, men även den nordiska verksamheten växer starkt med 10 procent mot föregående år.

EBITDA-marginalen uppgick under årets första kvartal till 7 procent (8). EBITA-marginalen uppgick under
årets första kvartal till 4 procent (5).

Finansnetto och resultat efter skatt
Finansnettot för det första kvartalet 2017 uppgick till -0,8 MSEK (-0,5).
Resultat efter skatt för det första kvartalet 2017 uppgick till 8,2 MSEK (9,4), varav 8,0 MSEK (8,1) var
hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Av kassaflödet från löpande verksamhet uppgick rörelsekapitalförändringar till 2,7 MSEK (-3,9) för det första
kvartalet 2017.
Kassaflödet har under kvartalet påverkats av bland annat successiva förvärv av minoritetsandelar i befintliga
kliniker och reglering av tidigare skuldförd köpeskilling avseende förvärv genomförda i slutet av 2016.
Därutöver har det gjorts investeringar i sjukvårdsutrustning och ombyggnader i befintliga lokaler. Kassaflödet
från finansieringsverksamheten har under kvartalet påverkats negativt av amortering av banklån.
Koncernens likvida medel uppgick till 66,9 MSEK (49,7) den 31 mars 2017. GHP innehar bestämmande
inflytande i samtliga kassagenererande dotterbolag.
Den externa upplåningen uppgick den 31 mars 2017 till 151,0 MSEK (92,2) och samtliga covenanter har
uppfyllts under perioden.

GHP Specialty Care AB (publ) 556757-1103
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Definitioner
Försäljningsintäkter
Avser intäkter från kärnverksamheten.

Kassaflöde per aktie
Periodens nettokassaflöde dividerat med genomsnittligt antal
utestående aktier före utspädning (konvertibler).

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar.

Soliditet
Totalt eget kapital i procent av balansomslutningen.

EBIT
Rörelseresultat.

Nettolåneskuld
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus
räntebärande tillgångar per balansdagen. Negativt belopp avser
en nettolånefordran.

EBIT-marginal, %
Rörelseresultat i procent av periodens försäljningsintäkter.
Resultat per aktie
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning
(konvertibler).

Eget kapital per aktie, SEK
Totalt eget kapital per utestående aktie vid periodens utgång.
Avkastning på eget kapital
Rullande 12 månaders resultat efter skatt i procent av
genomsnittligt totalt eget kapital.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat
med genomsnittligt antal aktier före utspädning (konvertibler).

GHP Specialty Care AB (publ) 556757-1103
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Alternativa nyckeltal
Msek
EBITDA
Rörelseresultat
Återläggning avskrivningar
EBITDA
Försäljningsintäkter, förändring
Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkter jämfört med motsvarande period föregående år
Försäljningsintäkter, förändring
Minus: Förvärv
Minus: Valutakursförändringar
Organisk tillväxt
Förvärv, %
Organisk tillväxt, %
Nettolåneskuld
Räntebärande avsättningar samt skulder
Minus: Räntebärande tillgångar
Nettolåneskuld

Första kvartalet
2017
2016

Helår
2016

11,4
6,8
18,2

12,2
5,9
18,1

56,4
24,5
80,9

260,8
231,5
29,3
-2,2
-1,6
25,5

231,5
217,6
13,9
-1,1
0,1
12,9

955,4
820,0
135,4
-13,5
-2,7
119,2

1,0
11,0

0,5
5,9

1,6
14,5

151,0
-66,9

92,2
-49,7

157,3
-74,9

84,1

42,5

82,4
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Utveckling per affärsområde
GHP rapporterar två segment; Norden och International. Vidare rapporteras Stockholm, Finland,
Västsverige, Danmark, Skåne och Förenade Arabemiraten som undermarknader.
I syfte att upprätthålla en god informationsgivning väljer GHP att också redovisa intäkter per diagnosområde
samt intäkter per undermarknad.

Norden
Affärsområde Norden bedriver genom 21 kliniker verksamhet inom specialistvård, såsom ryggkirurgi/ryggvård,
ortopedi, överviktskirurgi och diabetesvård, gastroenterologi, urologi, allmänkirurgi, arytmi, idrottsmedicin,
plastikkirurgi, neurologi samt specialisttandvård. 17 av klinikerna finns i Sverige, tre i Danmark och en i
Finland. Vidare bedrivs affärsutveckling inom dessa och andra diagnosområden. Klinikernas kunder består av
såväl landsting/regioner, försäkringsbolag samt i viss mån privatpersoner.

Verksamheterna i Norden har fortsatt högt tryck och vi ser en omsättningsökning med 10 procent under
kvartalet (organiskt 9 procent). De två nystartade enheterna Idrottscentrum och Neuro Center är i en
uppstartsfas och bidrar med negativt resultat under kvartalet. Trenden med ett försämrat resultat i vår klinik i
Århus har tyvärr fortsatt även detta kvartal.
Vår verksamhet i Skåne har fortsatt att utvecklas positivt med ökade patientvolymer. En utökning av
kapaciteten är nu genomförd vilket skapar möjlighet för fortsatt tillväxt. Klinikerna inom Västra
Götalandsregionen har även de haft en positiv utveckling jämfört med föregående år.
Våra kliniker i Stockholm, inklusive Specialisttandvården växer organiskt i kvartalet och visar ett resultat i
paritet med föregående år.

International
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Affärsområde International bedriver verksamhet i Förenade Arabemiraten (UAE). GHP har sedan flera år
bedrivit diabetesvård på en klinik i UAE men under 2016 utökade GHP sin verksamhet efter att ha vunnit en
upphandling i slutet av 2015. Upphandlingen omfattade ett managementavtal avseende diabeteskliniken, två
akutsjukhus och ett barn och förlossningssjukhus. Under fjärde kvartalet 2016 tog GHP över den operativa
driften av sjukhusen. Sjukhusens tillgångar och anställda kvarstår i sjukhusens egen regi och GHP:s bolag i
UAE anställer endast koncernledningen som utgörs av sju personer samt de fyra sjukhuscheferna. Genom
denna koncernledning ska GHP driva sjukhusen med målsättningen att förbättra såväl kvalitet som
effektivitet vid sjukhusen.

GHP:s ersättning för managementavtalet utgörs av ett antal komponenter som i huvudsak baseras på hur
väl GHP kan leverera ett antal förutbestämda kriterier samt baserat på KPI:er avseende kvalitet och
effektivitet. GHP:s ersättning och lönsamhet under avtalet kan därför komma att variera från kvartal till
kvartal också för att vi fakturerar i den lokala valutan AED. GHP:s ambition är att ha en stark närvaro i
området för att kunna utveckla fler liknande affärer.
Under första kvartalet har en justering (-2,3 MSEK) gjorts för de KPI:er som konstaterats för fjärde kvartalet
2016. Vår ersättning baseras på hur väl vi uppfyller dessa KPI:er och då vi tog över driften i december har vi
inte hunnit förbättra sjukhusen tillräckligt för att uppnå en högre ersättning. Mot slutet av året räknar vi med
att kvalitativa och operativa initiativ kommer att bidra till att förbättra utfallet på våra KPI:er.
Kvartalet har belastats av engångskostnader hänförligt till uppstarten.

GHP Specialty Care AB (publ) 556757-1103
Delårsrapport januari-mars 2017

Transaktioner med närstående
Under första kvartalet 2017 har utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande gjorts med 0,9 MSEK.
Under första kvartalet 2017 har reglering av skuldförd köpeskilling avseende förvärv december 2016 gjort till
innehavare utan bestämmande inflytande i GHP Arytmi Center Stockholm AB med 5,0 MSEK. Därutöver har
successiva förvärv av utestående aktier i GHP Stockholm Gastro Center och GHP Kirurgkliniken genomförts
motsvarande totalt 3,0 MSEK.
Konsultersättning om 0,4 MSEK har under året utgått till läkare som är make till VD i GHP Gastro Center
Skåne. Ersättningen har skett till marknadsmässiga villkor.
Inga andra väsentliga transaktioner med närstående har gjorts under första kvartalet 2017.

Risker och osäkerhetsfaktorer
GHP utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknadsrelaterade
risker, verksamhetsrelaterade risker samt risker relaterade till finansverksamheten. En utförligare beskrivning
av dessa risker återfinns i GHP:s årsredovisning 2016, sidan 31.
Under fjärde kvartalet presenterade regeringens utredare Ilmar Reepalu utredningen Ordning och reda i
välfärden som bland annat föreslår ett vinsttak för välfärdsbolag. Det kan inte helt uteslutas att en eventuell
lagstiftning som springer ur detta kan komma att ha viss negativ inverkan på GHP och/eller dess ägare.
Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit under 2017 förutom de som beskrivits under
händelser efter balansdagen i GHP:s årsredovisning för 2016, sidan 57.

Moderbolaget GHP Specialty Care AB (publ)
GHP har en begränsad central organisation som ger kvalificerat stöd inom områden som affärsutveckling,
finans, IR, kommunikation, IT, marknadsföring och avtalsprocesser. Styrning och kontroll sker via bolagsstyrning och resultatuppföljning. En betydande del av kostnaderna för den centrala organisationen syftar till
att skapa nya affärer inom de valda diagnosområdena samt att analysera och efterforska andra
expansionsmöjligheter inom sjukvårdssektorn.
Aktier i dotterbolag uppgick per 31 mars 2017 till 690,9 MSEK (680,6) medan likvida medel uppgick till
30,2 MSEK (35,1). Moderbolaget har under första kvartalet 2017 investerat 0,1 MSEK (0,1) i
anläggningstillgångar. Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet 2017 till -10,3 MSEK (-8,0).

Kalender finansiell information 2017
Årsstämma 2017

26 april 2017

Delårsrapport januari-juni 2017

18 juli 2017

Delårsrapport januari-september 2017

26 oktober 2017

Göteborg den 25 april 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD
Philip Delborn, CFO

0708-55 37 07
0702-12 52 64

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 klockan 08.00.
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
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Koncernens kassaflödesanalys
Första
kvartalet
Msek

Helår

2017

2016

2016

11,4

12,2

56,4

6,8

5,9

24,5

Betald skatt

-3,2

-6,6

-7,4

Övriga justeringsposter - netto

-2,4

-1,8

-7,3

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar/nedskrivningar

Förändring av rörelsekapital - netto
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2,7

-3,9

-35,3

15,3

5,8

30,9

-5,0

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Försäljning av dotterföretag
Övriga investeringar
Övriga avyttringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-5,0

0,4

-

-

-9,6

-6,1

-31,2

-

-

0,6

-9,2

-11,1

-35,6

-22,2

Finansieringsverksamheten
Förvärv av andelar från innehavare utan bestämmande inflytande

-8,0

-

Avyttring av andelar till innehavare utan bestämmande inflytande

-

-

1,0

Utdelning till aktieägare

-

-

-10,2

-0,9

-0,9

-2,7
65,0

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande
Nyupptagna lån
Återbetalning av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Valutakursdifferenser i likvida medel

5

0,5

-

-5,5

-1,5

-9,4

-13,9

-2,4

21,5

-0,2

-0,1

0,6

Periodens kassaflöde

-8,0

-7,8

17,4

Likvida medel vid periodens början

74,9

57,5

57,5

Likvida medel vid periodens slut

66,9

49,7

74,9

Erlagda räntor

-0,6

-0,4

-1,7

Erhållna räntor

-

-

0,1
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1 Allmän information och redovisningsprinciper
GHP Specialty Care AB (publ), org nr 556757-1103, har sitt säte i Göteborg, Sverige och huvudkontoret är
beläget på Södra Hamngatan 45.
Företagets redovisning har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards)
så som de antagits av Europeiska Unionen. Att upprätta redovisningen i enlighet med IFRS kräver att uppskattningar och bedömningar görs vilka påverkar tillgångarnas, skuldernas, intäkternas och kostnadernas
redovisade värde för rapportperioden. Trots att gjorda uppskattningar är baserade på företagsledningens
kännedom avseende belopp, händelser och åtgärder kan det faktiska utfallet skilja sig från gjorda
uppskattningar och bedömningar.
Om inte annat anges redovisas alla belopp i miljontals kronor (MSEK).
Den 27 april 2016 godkändes ett incitamentsprogram av den ordinarie bolagsstämman. Programmet består av
emitterade konvertibla skuldebrev. Innehavare av konvertibler har under perioden 24 februari 2020 fram till
23 mars 2020 möjlighet att konvertera dessa till nya aktier i GHP till en fastställd konverteringskurs om
9,67 kronor. I det fall konvertering inte sker förfaller lånet till betalning den 14 april 2020. Ett konvertibelt
skuldebrev är ett så kallat sammansatt finansiellt instrument som ger upphov till en finansiell skuld för företaget
och som innehåller en option för ägaren av instrumentet att omvandla skulden till eget kapitalinstrument i
bolaget. Dessa två delar redovisas separat enligt IAS 32, p 29. IAS 39 behandlar värderingen av det finansiella
instrumentet, vilket innebär att värdet på optionen kommer att utgöra residualen efter det att skulden värderats
och dragits av från det verkliga värdet på instrumentet som helhet (IAS 32, p 31,32). Kostnaden för
framtagande av konvertibeln, 0,5 MSEK, proportioneras ut på skulden respektive optionen (IAS 39, p 43). Den
del som hänförts till skulden periodiseras över löptiden och kommer då att redovisas som en räntekostnad
beräknad enligt effektivräntemetoden tillsammans med skulden. Eget kapitalkomponenten, dvs. värdet på
optionen uppgår till optionens pris 1,38 kr (enligt beräkning erhållen från Swedbank) och GHP erhöll
9 650 000 kr vilket motsvaras av 958 292 st konvertibler. Initialt ska lånet redovisas till sitt verkliga värde
(nuvärdet av betalningar) och under löptiden ska konvertibelns nuvärde öka till dess nominella värde.
Mellanskillnaden periodiseras som en räntekostnad under löptiden och ökar skulden. Moderbolaget i
koncernen, som tillämpar RFR2, redovisar konvertiblerna på samma sätt som koncernen. Kostnader för
programmet har belastat resultatet med ca 0,1 MSEK under kvartalet.
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.
Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR2 för juridiska personer. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2016.
För ytterligare information om redovisningsreglerna, hänvisas till GHP:s årsredovisning 2016, sidan 39-43.
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2 Resultat per aktie
Resultat per aktie har beräknats genom att resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare har
dividerats med det genomsnittliga antalet utestående stamaktier under perioden. För första kvartalet 2017
uppgick dessa till 68 282 585 st (67 194 575).
Beträffande det under andra kvartalet 2016 genomförda konvertibelprogrammet har ingen utspädningseffekt
enligt IAS 33 erhållits. Konvertibelskulder ger inte upphov till utspädningseffekt när dess ränta per stamaktie
som kan erhållas vid konvertering överstiger resultat per aktie före utspädning. Då endast marginell ränta
belastat resultatet under 2017 föreligger ingen utspädning för perioden.

3 Aktiekapital
Per den 31 mars 2017 uppgick antalet utestående stamaktier till 68 282 585 st (68 282 585) med ett kvotvärde
om 1 SEK per styck.

4 Kort- och långfristiga räntebärande skulder
Per den 31 mars 2017 hade företaget nyttjat krediter om 151,0 MSEK (92,2). Av detta belopp är
34,6 MSEK (14,9) klassificerat som kortfristiga skulder och 116,4 MSEK (77,3) som långfristiga skulder.

GHP Specialty Care AB (publ) 556757-1103
Delårsrapport januari-mars 2017

5 Förvärv/avyttring av dotterföretag samt tilläggsförvärv
Under första kvartalet har reglering av skuldförd köpeskilling till innehavare i GHP Arytmi Center gjorts om
5,0 MSEK. Successiva förvärv av utestående aktier har gjorts i GHP Kirurgkliniken och GHP Stockholm
Gastro Center AB genomförts om totalt 3,0 MSEK.
Preliminära effekter på koncernens likvida medel och resultat- och balansräkning sammanfattas nedan.

Totalt

MSEK
Påverkan på koncernens likvida medel:
a) Reglering skuldförd köpeskilling GHP Arytmi Center Stockholm AB
b) Förvärv av 3,5 procent av utestående aktier i GHP Stockholm Gastro Center AB från innehavare
utan bestämmande inflytande
b) Förvärv av 2,9 procent av utestående aktier i GHP Kirurgkliniken AB från innehavare utan
bestämmande inflytande

-5,0
-2,3
-0,7
-8,0

Påverkan på koncernens likvida medel, summa kassaflöde netto

MSEK
e) Effekter på koncernens finansiella ställning vid reglering av tidigare skuldförd köpeskilling
i GHP Arytmi Center Stockholm AB:

Totalt

Summan av värdet av förvärvade tillgångar och skulder:
Skuldförd kortfristig köpeskilling

-5,0

Påverkan på koncernens likvida medel

-5,0

MSEK
f) Effekter på koncernens finansiella ställning vid reglering av tidigare skuldförd put option
i GHP Stockholm Gastro Center AB:
Summa köpeskilling

Totalt

2,3

Summan av värdet av förvärvade tillgångar och skulder:
Skuldförd put option
Värdereglering put option

-2,5
0,2

Påverkan på koncernens likvida medel

-2,3
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MSEK
f) Effekter på koncernens finansiella ställning vid reglering av tidigare skuldförd put option
i GHP Kirurgkliniken AB:
Summa köpeskilling

Totalt

0,7

Summan av värdet av förvärvade tillgångar och skulder:
Skuldförd put option
Värdereglering put option

-0,1
-0,6

Påverkan på koncernens likvida medel

-0,7

GHP Specialty Care AB (publ) 556757-1103
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6 Segmentsredovisning
GHP-koncernen styr verksamheten utifrån geografisk tillhörighet. Som segment rapporteras affärsområde Norden
och affärsområde International. Samtliga huvudkontorskostnader, inklusive affärsutveckling, fördelas på dessa två
segment.
I varje affärsområde ingår ett eller flera diagnosområden liksom en eller flera undermarknader. I syfte att
upprätthålla en fortsatt god informationsgivning väljer GHP att också redovisa intäkter per diagnosområde
samt intäkter per undermarknad. Segmenten redovisas separat under rubriken ”Utveckling per Affärsområde”
och tilläggsinformation kring respektive diagnosområde och undermarknad under not 10.



Affärsområde Norden
Affärsområde International
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7 Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
I nedanstående tabell lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som
värderas till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts
görs utifrån tre nivåer;
Nivå 1: enligt priser på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden
31 mars 2017
MSEK

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas
Summa tillgångar
Finansiella skulder
- Skuldförda put options, långfr. del

-

-

32,7

32,7

- Skuldförda tilläggsköpeskillingar

-

-

4,4

4,4

- Skuldförda put options, kortfr. del

-

-

3,7

3,7

Summa skulder

-

-

40,8

40,8

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

Finansiella tillgångar som kan säljas

-

-

0,0

0,0

Summa tillgångar

-

-

0,0

0,0

- Skuldförda put options, långfr. del

-

-

48,0

48,0

- Skuldförda put options, kortfr. del

-

-

8,5

8,5

Summa skulder

-

-

56,5

56,5

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

31 mars 2016
MSEK
Finansiella tillgångar

Finansiella skulder

31 december 2016
MSEK
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar som kan säljas
Summa tillgångar
Finansiella skulder
- Skuldförda put options, långfr. del

35,1

35,1

- Skuldförda tilläggsköpeskillingar

4,4

4,4

- Skuldförda put options, kortfr. del

3,8

3,8

43,3

43,3

Summa skulder

-

-

Skulden för put options samt ev. förekommande skuldförda tilläggsköpeskillingar har värderats till verkligt
värde. Skulden är beroende av bedömningar av dotterbolagens framtida lönsamhet. Det finns även en
osäkerhetsfaktor beträffande när i tiden skulden ska regleras.
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8 Säsongsvariationer
GHP:s verksamhet påverkas av säsongsvariationer, i synnerhet kring sommarsemestern. Flertalet av
koncernens kliniker stänger operationsverksamheten helt under några sommarveckor vilket påverkar såväl
omsättning som rörelseresultat och kassaflöde negativt under det tredje kvartalet. Att klinikerna stänger
denna period beror på att det är ineffektivt att driva en klinik på halvkapacitet då vissa skalfördelar uteblir.
Det är också så att efterfrågan på operation är betydligt lägre under semestern eftersom många inte vill vara
nyopererade på semestern. Med vår utökade verksamhet i vår internationella verksamhet, främst UAE
kommer säsongsvariationerna att bli något jämnare.
För att underlätta förståelsen för utvecklingen av koncernens verksamhet redovisas i kvartalsrapporteringen
såväl försäljningsintäkter som rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) även på rullande tolvmånadersbasis (se diagram sid 1).

9 Personal
Medelantal anställda uppgick för första kvartalet 2017 till 515 (477).

10 Försäljningsintäkter per grupperat diagnosområde och undermarknad
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11 Väsentliga händelser efter balansdagen
Trygg Hansa och GHP tecknar samarbete om vårdplanering.

GHP Specialty Care AB (publ)
Södra Hamngatan 45 411 06 Göteborg
Tel: +46 (0) 31 712 53 00 Fax: +46 (0) 31 313 13 21
www.ghp.se
GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden,
genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar
sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas
och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”.
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